


muzyka 

Jerry Bock 
teksty piosenek 

Sheldon Harnick 
tekst polski 

Antoni Marianowicz 

reżyseria i scenografia 

Marcel Kochaóczyk 

choreografia i współpraca reż yse rska 

Henryk Konwiński 
kostiumy 

Barbara Ptak 
kierownictwo muzyczne 

Jerzy Jarosik 
Leopold Kozłowski 

prz ygo towanie woka I ne sol istów 

Ewa Mentel 
przygotowanie wokalne zespołu 

Jan Wierzbica 
dyr yg enci 

Joseph Herter 
Jerzy Jarosik 

korepet y tor 

Lubow Zinczenko 
asystent reżysera 

oraz inspicjent 

Zdzisław Ogos 
asystent choreografa 

Janusz Krzypkowski 
asystent scenografa 

Anna Pomorska 
sufler 

Róża Miczko 

Joseph Stein 

DACHU 
( F i d d 1 e r o n t h e Ro o f) 

Musical w 2 aktach 

obsada: 

Tewje Mleczarz .. „.„ ........... „.„ .„ ... „.„ ........... . „.Stanisław Ptak 

Gołda, jego żona „„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ .. „„„„Marta Kotowska 

Cajtel .„„„„„„ „„„.„.„„„„Jolanta Strzelecka 

Rudel .„„„„„„„„„„„„„„„„„Maria Meyer 

Cha wa jego córki „„„„„„„„„„„„„„„„Róża Miczka 

Szprynca „„„„„„„„„„„„„„„„Izabela Malik 

Bilka .„„ „„„„„„ „„ „„„„„ „„.Ewa Grysko 

Jenta, swatka.„„ „ „„„„„„„„„„„ „„„„„„ „„„„„„.Elżbieta Okupska 

Motel Kamzoil..„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„ .„„„„Artur Święs 

Szajndel, jego matka„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„.Agata Witkowska 

Perczyk, student..„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„.Robert Talarczyk 

Lejzor Wolf, rzeźnik.„.„„ „ „ „ .. „ .. „„ .. „„„Jacenty Jędrusik 



· Mordcheim, karczmarz„„„„„.:„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.Adam Szymura 

Rabin .. „„ .... „„ .. „„ ...... „ .. „ .. „„ ...... „ .......... „ .. „ .. „ .. „ .. „ .. „ .. Edward Skarga 

Mendel. .... „„„ .. „ ...... „„ .......... „ .. „ ...... „ ...... „ .. „„„ .. „.Wiesław Kupczak 

Abram, księgarz„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.J acek Wojnicki 

Naum, żebuk } 
„„„ .... „„ .. „ .. „ .. „ .. „ .. „ ...... „ .. „Andrzej Kowalczyk 

„„.„ .. „„„„ .. „„.„.„ .. „„Krzysztof Respondek 

Duch babci Cajtel..„„„„„„„„„„„„„„„„.„.„.„„.„„„.Lidia Majerczak 

Duch Frumy-Sary, } 

pierwszej żony Lejzora Wolfa „„„.„ Dagmara Żuchnicka-Michnik 

Jo sek, kapelusznik„„„.„„„.„„„„.„ .„. „ .„„„„ .... „„J anus z Krzypkowski 

Policjant.„„„„„„„„„„.„.„„„„„„.„.„„„„„„„„„„„„„Andrzej Hydzik 

Fiedka, młody Rosjanin„ .„.„ .„„„. „.„„„„„„. „„ .„ . „ Cezary Jaku bicki 

Sasza . . . l K N'k n· , Jego przyJac1e „„„„„„.„„.„„„ „.„„„„.„„. ostas 1 os mos 

Skrzypek„„„„ .. „.„.„„„„„„„„.„.„„.„.„„.„„„.„„„„„.Ryszard Słapik 

oraz: 

Katarzyna Buczkowska, Barbara Ducka, Jolanta Gabor, 

Iwona Gapińska, Agnieszka Kiszkis, Barbara Lubos-Święs, 

Jolanta Popenda, Agnieszka Sołtysik, Alona Szostak, Justyna 

Wiechoczek, Krystyna Wróblewska, Larysa Zelinowa, 

Rafał Gajewski, Rafał Kanowski, Mirosław Książek, 

Bartłomiej Kuciel, Bartosz Makowski, Wojciech Nizio, 

Zbigniew Mikolasz, Przemysław Pobóg-Zarzecki, Jacek Silski, 

Piotr Śmigielski, Krzysztof Wierzchowski, Sebastian Zajkowski, 

Arkadiusz Zgoda-Giczański 

Orkiestra Teatru Rozrywki 

Jerry BQc { .1928) i Sheldon lbt:I\ 1' ( 
Kiedy w 1951 rab ••debiutowali jako p6ł1ca 

'' 

teksty), niiol J a obą spQro doś łirc1q11ft 

uzykami. 

ka, Harnick -

ralnych. Ich pierwszy musical 

amaturga Josepha Steina) nie 

zyskał powodaeu' , &le zwrócił uwagę na utalentowany zespół twórczy. W rok 

I' źni · ł wielki sukces musicalu "Fiorello". 

F iorello" (libretto Jerome'a Weidman · eorge'a Abbotta) było umuzy

cznioną biografią jednego z najpopularniej zych polityków amerykańskich 

Fiorełł La Guardii, burmistrza Nowego Jork atach 1933-4 ,,. Zarówpo 

muzyka, ja'k i teksty piosenek z obiły flJrorę, zwh1szcza n mpry o zacięciu 

satyryczny , iakie jak "Polittos and pokef" l "The h ł tin px". ~i•~· 

dynamiezqej, połpej 1=iepła ~m"ji To111a 

ł.ywy"„. 

·tłłftftł . Grany razr, 

innych łłlr6d dla 

go, skoro 

za ził jego z Ą~ienia do określonego miejsca i czasu. 

Trudno wyobrazić sobie wznowjenie ' iorella" dziś, kiedy pamięć 

i wiedza o La Guardii sprowad 

jego imienia. 

, Bock i Harnick sięg 

kiej li eratury - Szolema Alełcliema. 

T at - dzieje Tewjego-Mleczarz 

je t nie zachwycił ani libre-

f'rince · a. Ale wreszcie dali się 

r żysera Jerome ' a Robbinsa. 

ostel, zaś jego żonę - Gołdę - grała 

P re m i e r a " F i d d l e r o n t h e Ro o f'' 



Jednym ze sprawców (cho

ciaż biernym) światowego 

~ZOLtIIl Zwolniony z tego powodu 

długo poszukiwał pracy, aż 

otrzymał stanowisko 

sukcesu musicalu "Skrzypek 

na dachu" był Szolem 

Alejchem, którego książka 

"Dzieje Tewji Mleczarza" 

posłużyła za kanwę libretta . 

A LtJCHtIIl 
urzędowego (czyli 

administracyjnego) rabi

na w miasteczku Łubnie. 

Stale popadał w kłopoty, 

ponieważ nie umiał elasty-

Ów sukces opierał się nie tylko 

na literackich walorach cyklu gawęd-opowiadań 

domorosłego filozofa Tewjego, lecz także na 

niezwykłej osobowości samego pisarza . To właśnie ona 

wpłynęła na klimat musicalu, promieniującego ciepłem 

i specyficznym optymizmem, które jakby na przekór 

towarzyszą dramatycznym przecież wydarzeniom. Już 

sam pseudonim literacki zawiera w sobie cząstkę 

przesłania tej twórczości - Szolem ałejchem znaczy po 

hebrajsku Pokój wam, lecz w języku potocznym Żydów 

funkcjonuje jako zwykłe pozdrowienie: "dzień dobry". 

Również nie bez znaczenia jest to, że w dzieje Tewjego 

autor wpisał elementy własnej biografii . 

Szolem Rabinowicz, a właściwie Szolem Nochem 

Wewiks, urodził się 2 marca 1859 roku w miasteczku 

Perejesław w guberni połtawskiej na Ukrainie. 

Dzieciństwo spędził w Perejesławiu oraz w sąsiednim 

Woronkowie, które w swych książkach opisał jako 

Kasrylówkę. Podobnie Kijów, który również odegra 

ważną rolę w życiu Alejchema, na kartach pojawi się 

jako Jehupec . Najmłodsze lata nie były szczęśliwe dla 

pisarza i dały mu poznać smak biedy, o której tak częs

to wspomina Tewje i która równie często obecna jest w 

żydowskich maksymach . Ojciec Szolema obdarzony 

dwanaściorgiem dzieci nie miał szczęścia w interesach; 

prowadzony przez niego niewielki zajazd nie dawał 

wystarczającego dochodu. W zamian zachęcił syna do 

lektury świeckiej literatury hebrajskiej. Większą 

zaradnością odznaczała się matka, ale wcześnie osiero

ciła Szolema. JeLmiei.sce zai.eła obca kobieta . . niedbała 
o dzieci . Może dlatego ze względu na te doświadczenia 

Szolem Alejchem tak bardzo akcentował harmonię 

małżeństwa Gołdy i Tewjego oraz ich serdeczny 

stosunek do córek . 

Po ukończeniu gimnazjum w 1877 roku Szolem 

przyjął posadę nauczyciela córki Elimełecha Łojewa, 

dzierżawcy majątku ziemskiego Zofiówka. Spędził tam 

trzy lata uwieńczone romansem z uczennicą - Olgą. 

cznie reagować na korupcję i 

nieuczciwość urzędników. W 

1883 Olga uciekła z domu i młodzi potaj emnie 

zawarli małżeństwo. Teść przymuszony w ten 

sposób do zgody przekazał Alejchemowi ! 
wcale pokaźny majątek . Nieumiejętnie 

prowadzący interesy pisarz stracił wszys

tko na giełdzie w 1890 roku. Dla ratowa-

nia rodziny podejmował się różnych 

zajęć (był komiwojażerem, agentem 

ubezpieczeniowym) i jednocześnie dużo 

pisał . Wykorzystywał wiele obserwacji z 

licznych podróży po Rosji. 

od 1887 roku pismo "Jidisze 

F ołksbłat" stale drukowało jego opowiada -

nia, wiersze i felietony . Jeszcze w okresie 

materialnego powodzenia wydał 2 tomy 

Ludowej Biblioteki Żydowskiej, co przys

porzyło mu dużej popularności. 

Krwawy pogrom Żydów w 

Kiszyniowie i następujące po nim 

następne akcje antysemickie przy

czyniły się do wyjazdu pisarza do 

Ameryki w 1906 roku. Jednak szybko 

wrócił do Europy. Po krótkim pobycie 

w Szwajcarii znów był w Rosji . 

Wyczerpany pracą ciężko zachorował. 

Wówczas zorganizowano publiczną 

zbiórkę pieniędzy i Alejchem mógł 
wyjechać na leczenie na Riwierę . 

W latach 1908-1914 niemal bezustanni e 

leczył się w uzdrowiskach, jednocześnie 

dużo pisał i odbywał wiele spotkań. 

Odwiedzał też Warszawę ; tutaj lubił 

spacerować po Nalewkach i rozmaw

iać ze spotkanymi Żydami. Po 

wybuchu wojny, pozbawiony ś rod

ków do życia, wyjechał ostatecznie 

do Stanów Zjednoczonych, gdzie ujawniły 

się następne ciężkie choroby. Śmierć najs

tarszego syna, Michała, pogorszyła stan 

zdrowia pisarza . Zmarł 13 maja 1916 roku 

w Nowym Jorku. 

Pozostawił wiele opowiadań, humoresek, 

monologów, kilka powieści i sztuk teatral

nych. Do najważniejszych utworów należą: 

"Nowa Kasrylówka ·: "Motel, syn kantora ·: 

. ~h "Błądzące gwiazdy" (o wędrownych 

'
•

1
:~ , .

1
':
1 

...•• • aktorach), "Listy Menachema Mendla", 

1 
niedokończona powieść autobiograficzna 

1 ' ., "Powrót z jarmarku" i oczywiście "Dzieje 

Tewji Mleczarza''. Jest to powstały w 

latach 1894-1914 cykl opowiadań czy 

listów pisanych przez mleczarza 

Tewjego do znanego pisarza „. Szolema 

Alejchema. Monolog-gawęda był zresztą 

ulubioną formą literacką pisarza, bliską 

pewnej obyczajowości żydowskiej. 

Kolejne opowieści opatrzone są datami : 

1905, 1906, 1907 , 1909 itd „ odwołują się 

zatem do określonych w czasie realiów 

i zdarzeń . Mimo to poprzez stale obecne 

dygresje i przekorne przemyślenia Tewjego 

nabierają charakteru ogólnego. Tewjego 

bawi poznawanie istoty świata, dociekanie 

przyczyh stanu rzeczy, stara się znaleźć 

wytłumaczenie dla wypadków, które go 

spotykają . W pewnym miejscu pyta : A 

do głowy przychodzą dziwaczne i 

dzikie myśli i dumania : co to jest 

takiego Zyd, a co takiego nie-Zyd? 

I dlaczego Pan Bóg stworzy/ Zydów i 

nie-Zydów?„. A skoro już stworzył 

Zydów i nie-Zydów, to dlaczego mają 

być tak oddzieleni j edni od drugich, nie 

mogą patrzeć jedni na drugich, tak 

jakby jedni pochodzili od Boga, a 

drudzy nie od niego?„. 

(Przekład Anna Dresnerowa) . 

Prototypem pos taci Tewjego był 
mieszka n i ee Zofiów ki, Di odi m 

(Dawid), z którego pisarz wziął 

ogólne cechy charakteru. 

Porównywano t eż mleczarza do 

biblijnego Hioba . Sam Tewje naprowadza na taki ślad 

porównani em losu ojca do dębu . 

R co właściwie Tewje powinien być bardziej Zydem 

niż każdy inny, męczyć się przez wszystkie Jata, orać 

ziemię nosem, wychowywać dzieci, by te polem wyry

waly się przemocą za jednym razem i odpadały jak 

szyszki z drzewa„. by zostaly rozsi~ne wiatrem, unie

sione dymem ?„. "Oto przykład - myślę sobie - rośnie 

drzewo, dąb w lesie. Wtem przychodzi osobnik z sie

kierą, odcina jedną gałąź, i znowu jedną„. A co wart 

jest dąb bez gałęzi, pożal się Boże? Weź już lepiej 

człeku, siekierę i zetmj cale drzewo, niechaj już raz z 

tym koniec będzie. 1°Jo co ma sterczeć nagi dąb w 

lesie?" 

Każdej swojej refleksji Tewje przeciwstawia drugą. 

Ratuje w ten sposób naturalną u niego pogodę ducha i 

niezachwianą nawet przez tragiczne zdarzenia wiarę w 

porządek rzeczy na tym świecie. 

Poprzez Tewjego Szolem Alejchem przesyła 
pozdrowienia: S z o Iem ałejchem . 

PG 
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każdym kroku powel 

Talmud - obszerny zbi' 
tarzy do Prawa Moj7* 
zawiera Misznę , do 
Gemarę (komentarz 
Zawarte w Talmu 
prawne określaq 
Halacha (dążyć drog 

i - znacznie 
Babiloński. 

Talmudu , zawiera 
Piśmie Prawo ustne 
Mojżeszowi na Górze Synaj, także 
Torę . Główną jej część spisaną po 
hebrajsku stanowią 63 traktaty , 
z których każdy dzieli się na sześć 
części . 

Tradycja - prawo ustne , objaw
ione na Górze Synaj i od czasu 
Mojżesza przekazywane 
z pokolenia na pokolenie przez 
mędrców Izraela według 

schematu ustalonego w trak
tacie rabiniczym "Słowa 

Ojców''. 

C złowiek widząc nawet 
już miecz nad sobą 

zamieszczony, nie powinien 
jeszcze przestawać prosić 
o miłosierdzie Boga. 

L epsza gorycz od 
Boga, niż słodycz od 

ludzi. 

B oli cię głowa , 
zajmij się "Torą". 

żadną pracą , byleś 

tylko nie żebrał. 

L epiej wesprzeć ubogiego udziele-

niem mu pożyczki, aniżeli dawaniem 

mu jałmużny (dlatego, iż ubogi przy 

braniu jałmużny się rumieni) 

najlepiej zaś wskazać mu na sposób 

zarobkowania. 

U nikaj pokazywania się 

dłużnikowi, o którym przekonany 

jesteś, iż nie jest w stanie zapłacić. 

Nędza nie jest ujmą , ale nie jest też 
zaszczytem. 

J eśli nie stać cię na kurę, jedz 

śledzia. 

G dybyśmy nie musieli jeść , 
bylibyśmy wszyscy bogaci. 

L epiej utrzymywać się z małego 
lecz własnego kapitału , niż prowadzić 

znaczny handel cudzymi sumami. 

Gemara : Bieda 

u nic jeść nie 

opóki bydląt swoich 

ężczyzna ubiega się 
zonę, a kobieta nigdy o 

odpowiedź: 

ie straciła. 

jest największym 

pr dki w zakupowa

ale powolny do 

1e ma domu bez żony. 

Rabbi mawiał: Nie nazwałem 

żony inaczej niż "mój dom". 

Wydać młodą dziewczynę 
za starego męża jest to wys 

tawiać ją na wszeteczeństwa. 

W szystkie narzeczone są 
piękne, wszyscy zmarli 

pobożni . 

O jciec nigdy nie 

powinien jednego dziecię

cia więcej kochać nad 

drugie. 

N ie objaśniony sen jest 

jak nie przeczytany list. 

J eśli t~zech ludzi powie ci , 

że jesteś pijany, me kłóć 

się , idź spać. 

Wy brane sen tencje pochodzą z: 
A br a h a m Bu c hn e r " K wiaty 
wschodnie ", Wa rszawa J 842. 
"Z mądrośc i Talmudu ", wy brali, 
prze /oży l i i opra cowali Szy mon 
Datn e r i A nn a Ka m ie ń s ka , 
Warszawa 1988. 







Jom ~ippur - Dzień Pojednania, 
znany w Polsce jako Sądny Dzień. 
Obchodzony 1 O września lub październi
ka. Jest to dzień pokuty, postu i rytual
nego oczyszczenia sii;. Tego dnia Żydzi 
na całym świecie biją sii; w piersi, wyz
nają grzechy i błagają o przebaczenie. 
Towarzyszy im modlitwa i nabożne 
śpiewy . Obowiązuje rygorystyczna 
wstrzemii;źliwość, zakaz mycia sii;, 
namaszczania, noszenia obuwia skórzanego. 
Jom Kippur jest szczytowym wydarzeniem 
roku żydowskiego i stanowi podstawowy 
miernik stopnia wierności Żyda swym 
tradycjom. 

Szabat - Dzień 
Zaczyna się w wieczór pi 
do pi-.: zej gwiaz 
Ob„ •• -.-„ 

(Cytat za: A. Buchner "Kwiaty wschodnie", 

Warszawa 1842) 

Koszerna kuchnia 
ortodoksyjny Żyd przestrzega 
tradycyjnych nakazów 
i zakazów, nie jada mleka 
razem z mięsem, a także mięsa 
wieprzowego, niektórych ryb, 
skorupiaków i kilku gatunków 
ptactwa. Mii;so przyrządza się 
przed spożyciem w specyficzny 
sposób, usuwając zeń krew. 
Wytłumaczenia można szukać 
w sferze religii. Otóż istnieje 
przekonanie, że krew jest 
siedliskiem życia, więc dopiero 
bezkrwawe mięso wolno trak
tować jako rzecz, jak produkt 
kulinarny. Ale od wielu lat ist
nieje bardziej realistyczny 
kierunek inerpretacji .religii. 
W ramach rego nowego 
sposobu myślenia zakazy 
rytualne stanowią dziedzinę 
życia praktycznego. Służą 
człowiekowi, broniąc go 

I 
przed zarazkami chorobami odzwierzęcy
m i, a również pl:zed własnymi instynkta
mi, które pobudzone zapachem krwi mogą 
obrócić się przeciwko bliźnim . Koszerna 
sztuka kulinarna broni się przed tym, co 
niehigieniczne, niemoralne, występne. 
Sankcja boska, religijna jest tu tylko 
dodatkowym gwarantem powszechności 
danego prawa. 

Czulent - Jagnię Abla 
1,5-2 kg mostku jagnięcego lub cielęcia, sól , 
pieprz do smaku, 2 roztarte ząbki czosnku, 112 
szklanki dżemu morelowego lub czarnej 
porzeczki, 1/4 szklanki wody, 1 łyżka miodu. 
I. czosnek rozetrzeć z solą, natrzeć mięso , 
posypać pi•Pfzem, odstawić na 6-8 godzin, 
2. dżem wy111ieszać z wodą i miodem, 
3. opiekac;z Y( piekarniku nagrzać , zmniejszyć 
płomień, wstawić blaszkę pod rożen, 
4. mięso nakłuć na roż~, posmarować 2-3 
łyżkami dżemu, zamoco ać w piekarniku, piec 
pół godziny, posmaro@ć llJięso, piec 1,5-2 
godz„ smarując mięso , 

ieczeń podzielić n r e, podawać z sałatą 
je winegret. 

ika (I O °C) i 

śmieta ką. 

n; wi i.J łok 
4 szklanki s ej ąiarchewki 
1 łyżka kfl!ZY jęczmiennej, 3 / 4 szklanki 
startego jah ~a, 3 łyżki masła, 1 / 2 szklanki 
wody, 1/2 łyteczki cukru, 1/4 łyżeczki gałki 
muszkatołowej 
1. wszytstkie składniki włożyć do garnka , 
wymieszać, doprowadzić do wrzenia na śred
nim ogniu, przykryć , zmniejszyć płomień, 

2 . dusić na bardzo małym ogniu przez 1,5 
godz„ w razie potrzeby wlać 2-3 łyżki wody, 
mieszać potrawę kilkakrotnie podczasgotowa
nia, 
3. podawać jako jarzynkę do gotowych dań . , 
S lub żydowski - obrzęd zaślubin zaw
iera w sobie dwa elementy, które dawniej 
rozdzielano - z czasem połączono w jeden 
rytuał. Pierwszym z nich - erusin -
przedślubne zobowiązanie, które wiąże 
parę węzłem małżeńskim, mogącym ulec 
rozwiązaniu tylko w drodze rozwodu, nie 
dające jednak prawa do współżycia 
małżeńskiego . Drugim jest chuppa, czyli 
wejście pod baldachim, które symbolizuje 
wejście oblubienicy do domu oblubień
ca i stanowi zakończenie uroczystości 
zawarcia małżeństwa . 
Państwo młodzi w dzień swego ślubu 
poszczą od świtu do końca uroczystości. 
Powód postu jest dwojaki : tradycja 
żydowska uważa małżeństwo za 
całkowicie nowy etap w życiu człowieka, 
w którym wszystkie grzechy zostają mu 
odpuszczone. Drugi powód postu jest 

bardziej świecki : chodzi o to , aby 
nikt nie brał ślubu będąc 
pijanym . Przed ur~czystością 
zaślubin sporządza sii; dokument 
zwany "ketu ba", w którym zas
trzega się jedynia alimenty dla 
żony w przypadku rozwodu oraz 
określa obowiązki mi; ż a 
w małżeństwie . Pan młody udaje 
sii; następnie do pokoju , gd z ie 
oczekującej go pannie młod ej 
nakrywa twarz welonem, po czym 
ojciec i przyszły teść odprowadzają 
go pod baldachim . Pann ę młodą 
prowadzą do baldachimu matka i 
przyszła świekra , niosąc zapalone 
świece. Nowożeńcy kosztują wina , 
a pan młody bierze obrąc z kę ze 
szczerego złota i w obecno ś ci 
dwóch wyznaczonych świadków 
wkłada ją na palec wskazujący 
prawej ri;ki panny młodej . 
Zwyczaje ortodoksyjne nie 
zezwalają na wymiani; 
obrączek. W dalszym ciągu 
obrzędu erusin odczytuje sii; 
na głos dokument ketuba 
i rabin śpiewa siedem 
błogosławieństw małżeń
skich. Młodzi ponownie piją 
z czary i wtedy pan młody 
rozbija nogą podstawioną 
szklanki;, symbolizującą 
żałobę po zburzeniu 
Jerozolimy. Uroczyste przyjęcie 
rozpoczynają mężczyźni 
tańczący kołem wokół młodej 
pary, a także z samą panną młodą, 
przy czym między tańczącymi 
musi znajdować się chusteczka . 
Nieodłącznym elementem wii;k
szości wesel żydowskich są 
wygłaszane na nich mowy 
pochwalne. 

Rozwód - udzielenie roz
wodu jest przywilejem męża 
i odbywa się przez wręczenie 
żonie osobiście dokumentu 
zwanego "get". U Żydów 
aszkenazyjskich przyjęła sii; 
zasada , że nie wolno roz
wodzić sii; mężowi bez 
zgody żony. Jeśli nie ma 
obopólnej zgody małżonków 
na rozwód, mogą oni 
wystąpić d~ sądu 
żydowskiego . Zona także 
może wnosić o rozwód , 
kiedy małżonek je s t 
niewierny, bezpłodny , niere
ligijny, pozbawia ją środków 
do życia . Jeżeli wyrok sądu 
jest po myśli żony , wtedy sąd 
może zmusić męża aby 
zgodził się na rozwód. W cza
sach starożytnych zwykle 
bito go dotąd , aż sie zgodził . 
Dzisiaj, w państwie Izrael 
opornego męża można 
wtrącić do więzienia. 
Czasami nieszczęsna żona 
zmuszona jest zapłacić 
mi;żowi znaczną sumi;, 
aby ten ją uwolnił 
wri;czając "get". 
opr. Aleksandra Bocianowska 

Antoni Słonirnski 

Elegia 
miasteczek 
żydowskich 

Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich 

miasteczek, 

W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy 

Próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek 

I śpiewu nasłuchiwał z drewnianej bożnicy. 

Znikły resztki ostatnie, żydowskie łachmany, 

Krew piaskiem przysypano, ślady uprzątnięto 

I wapnem sinym czysto wybielono ściany, 

Jak po zarazie jakiejś lub na wielkie świ~to. 

Błyszczy tu księżyc jeden, c !hłodny, blady, obcy 

Już za miastem uą szosie, gdy noc się rozpa 

Krewni moi żydowscy, poetyczni c cy; 

Nie odnajdą dwu złotych księżyców Chagallf. 

etą, 

Nie ma jui tych miastec~ek, gd 'e biblijne pieśni 

Wiatr łączył'!; olską piosnką i słowiańskim żalem, 

Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni 

Opłakiwali święte mury Jeruzalem. 

Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem 

I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa, 

Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa 

Dwa narody tym samym karmione cierpieniem 

"Ana tew ka" 

Anatewka, Anatewka 
pe na rosk, śmiesznych słów Anatewka, 

gdzie w szabas dobrze było nam. 

Anatewka, Anatewka, 
peina Jez, pięknych snów Anatewka. 

Wszystkich tu bez wyjątku znam. 
Wkrótce, gdy ~ię będzie przez świat obcy szlo 

dawnych twarzy się poszuka, 
co są z Anatewki. 

„ < 

Jestem człowiek z Anatewki 
peinej łez, pełnej snów Anatewki. 

Gdziekolwiek będę nie zapomnę jej. 

......... I 
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kierownik 11111kal11y 

Ewa Mentel 
kiero11111ik :-.espolu wokalnego 

Jan Wierzbica 
kierownik :-.espolu baletowego 

Janusz Krzypkowski 
koordynator pracy artystyc:-.nej 

Ewa Nowiaszak 

kierownik d;,ialu pro<lukcii .frodkó111 i11s cenizacyj11ych 
i obsługi sceny: Andrzej Nike 

mistr: owie pracowni: 
krawieckiej damskiej: Ha I i na M attheus 
krawieckiej męskiej: Marian Bandala 

perukarskiej: Zofia Jank owska 
kapeluszy: Zofia Dziugieł 
malarskiej: Henryk Rak 

stolarskiej: Krzysztof Danewicz 
tapicerskiej: Edward Gaszczyk 

.\:/usarskiej: l reneusz Mrozik 
wsp1ilpraca produkcyjna: 

RudolfWarwas. Lidia Nike, Henryk Dobiosz. 
Joanna Zuba. Jan Birek 

brygadier sceny 
Piotr Leśnik 

swrs;,a garderobiana 
Anna Szohys 
rekivi;,y torka 

Iwona Bruch. Janusz Michnik 
konstruktor dekoralji 

Andrzej Nike 
reżyser .\:wiat/a 

Marek Mroczkowski 

kierownik biura obsługi ivid:-.riw 
Barbara Chodacka 

impresariat 
Aleksandra Bocianowska 

marketing 
Robert Moczulski 

projekt okladki i plakatu 
Waldemar Świerzr 

zdięcia 

Andrzej John 
op1'ftl'f1w<111ie gra/ic:-.ne • 
Darius z Nowak-Nova 

redakcia 
Paweł Gabara 

W programie wykor:.ysta110 i/11.,·tracie :.e :.hioró1v 
1'1u:e11111 Żydowskiego /11styt11111 Hfstoryc;, n ego 

w lł'ars:.awie 

© Wszelkie prawa z astr z e żone 




